
VOEDERS SEURYNCK Uw rendement is

onze opdracht

ONDERWERP DATUM

WATER

Voor 15 maart  ONLINE

     Opnemen stand debietmeter 31 december

MEST

     Indienen Mestbankaangifte T.e.m. 15 maart ONLINE

     Opnemen mestopslag / spuiwatertellers 31 december

     Register dieren invullen De 4e dag van iedere maand

     Register voeder invullen Na iedere levering van voeder

     Aanvraag verhoogde bemesting Voor 15 februari

     Keuze mestsamenstelling (analyse of forfait) Voor 15 februari

     Aanvraag vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen Voor 1 juni

     Verhandeling mestverwerkingscertificaten (MVC's) Voor 30 september

     Vanggewassen

        Inzaaien na de oogst Voor 15 sept

        Inzaaien na aardappelen/maïs Voor 15 okt

        Indienen vanggewasovereenkomst Voor 15 febr (wordt aanvaard tot 30 juni)

     Equivalente maatregelen: aanvragen voor 30 april op mestbankloket 

                 percelen aanduiden voor 31 okt op de verzamelaanvraag

     Kunstmestregister: Uiterlijk 15de dag na levering op mestbankloket

     DIGITAAL ! Uiterlijk 7de dag na 1ste gebruik op mestbankloket

PREMIEPAPIEREN

Overdracht van betalingsrechten met activatie in 2023 Ten laatste 30 april

Verzamelaanvraag

     Indienen verzamelaanvraag en Voor 30 april

     aanvraag tot toekenning van betalingsrechten

     Percelen waarop betalingsrechten worden In gebruik op 30 april

     geactiveerd moeten in eigen gebruik zijn 

     Aanvraag brede weersverzekering Voor 30 april

     Inzaaien van percelen/activeren EAG/wijzigingen VA Voor 31 mei

     Aanpassen percelen voor derogatie Voor 31 mei

     Braaklegging (als EAG) Van 15 januari tot 31 augustus

Groenbedekking

     Aangifte (zit in verzamelaanvraag) Voor 30 april

     Inzaaien groenbedekker : leemstreek : Voor 1 oktober

                                             zandleemstreek : Voor 1 november

     Groenbedekker vernietigen (erosiepremie) Niet voor 15 februari

     Percelen met vergroening en vanggewassen, Voor 31 oktober

     wijziging nateelten

Premierechten voor zoogkoeien

Geen rechtensysteem meer

Voldoen aan 2 instapvoorwaarden en aanvraag Voor 30 april

via de verzamelaanvraag

MEMOKALENDER 2023

Betalingsrechten vormen de basis voor de basisbetaling. 

Onder voorbehoud, tijdens het jaar kunnen er zich nog wijzigingen voordoen.

     Indienen wateraangifte

     Aanvraag derogatie : voorlopig geen derogatieregeling voor 2023

Tip ! Lees je digitale post van de mestbank in uw berichtenbox op mestbankloket!

info@seurynck.be  056/509.881 www.seurynck.be


